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Missä on syy thotoäen huonoon asemaan?
(Sinä työntekiä, kuka oletkin, joko sinä olet suorastaan 

toisen palroeluksessa tahi kulutat itsesi käsityöläisenä, pikkit= 
kauppias tai pikkutilallinen, ilman että sentään raoit an= 
saita enemmän kuin juuri niukemman toimeentulosi, mitä 
se on jotas maistat?

Dnko sinulla todellakin liian ahdas asunto tahi eikö 
se ole tarpeeksi kodikas ja termeellinen?

$atso pntpörillcsi: löytyyhän sitä hyrnin alaa raken= 
taaksesi itsellesi tuman, $imeä, puuta, kaikkea mitä siihen 
tarmitaau löytyy kyllä, ja myöskin tottuneita ja etemiä työn= 
tekijöitä, jotka mielellään rakentamat mitä main haluat. Ro, 
miksi et siis rakennuta taloa itsellesi, mikä on syy siihen,
että sinä asut huonoissa asunnoissa?

puuttuuko sinulta huonekaluja, sänkyjä, pöytiä, kaap= 
peja, tuoleja, kyökkikaluja, työkappaleita j. n. e.

Riutta katso ympärillesi: kaikki myymälät, missä scm= 
moisia esineitä myydään, omat täpötäynnä ja niiden outisi
tajat tahtomat mielellään niistä päästä.

puuttuuko sinulta ehken hymää ja moimakasta rämin= 
toa? (Si liljoin siitä ole meidän päiminämme puutetta. 
$atso ympärillesi: torit ja myymälät omat täynnä ruokaa 
tamaroita, kaikcytytoista mitä maan haluat.

(5Hkö sinulla ja omaisillasi ole tarpeeksi maattcita? 
jokaisessa kaupungissa on joukottain kankaita ja myös= 

kiit malmitta maatteita. Räätäleillä ja suutareitta on usein 
mähätt työtä, seit tähden, että löytyy liian paljon malmista 
maatteita ja jalkineita myytämäuä.

Xaikka mitä sinä ehken enemmän kaipaat, on tarpeeksi 
aikaa, moidaksesi nauttia elämästä, lukea hymiä kinoja, seit



ruStella pstämiesi kanssa tahi ehken tahtoisit kjuualstaa elä= 
rnäsi maimoista, nauttia hetkisen lepoa.

Jtatso pmpärillesi: sillä näet tuhansittain ihmisiä kä= 
melemän joutilaina, jotka moisimat nostaa hartioiltani monta 
raskasta työtuntia! Usein olet kuullut puhuttaman työn= 
puutteesta, siis on olemassa ihmisiä, jotka tahkoisimat tehöä 
työtä ja auttaa sinua nääntymästä.

@ikö sinulla, hpldä noeli, löpdp mitään, joka moisi tehdä 
elämäsi hanskaksi, mietyttämäksi?

Ratso taaskin pmpärillesi: kuinka paljon kauneutta 
eikö luonnolla ole tarjottamaa? kuinka lukemattoman pal= 
jon ihanuutta eikö löpdp nähdä ja kuulla kaupungeissa ja 
maaseuduilla? sTäSsä — tul)atjärmisessä runojen kotimaassa 
eikö ole tyllin elämälle nautintoa? ©ikö nnot hopeamöiset 
rannat, kimmeltäraät medet, hlultisemat hongikot ja lempeä 
huojumat kukkakunuahat tarjoa sinulle ääretöntä iloa ja 
tppipmäisppttä! Ia  rautateillä ja höprplaimoilla moit sinä 
nopeasti matkustaa kaumas, mihin maailman suuntiin main 
tahdot, jossa moit nähdä niin paljon uutta, hauskaa ja 
opettaroaista, jopa jaloakin.

Dpömies, jos sinulta kuitenkin kaikki tämä puuttuu ja 
on sinulla mahdoton niistä päästä osalliseksi, niin minkä 
tähden se on niin, mikä siihen on sppnä?

kaikkea, mitä fpdämmesi halajaa on kpllä olemassa, 
mutta minkätähden et sinä moi saada nauttia niistä? ©inä 
teet kumminkin enemmän työtä, kun ne jotka nauttimat, ja 
monasti täptpp sinun ja omaisesi ponnistaa miilueiseen asti, 
saadaksesi mälttämättömimmät elintarpeet.

^jstä se tulee, että kansa on köphä keskellä kaikkea 
tätä elämän hpIbPPltä ja rikkautta, jota ihmiskunta npty= 
ään omistaa ja jota raähällä maimalla moidaalt enentää 
melkein rajattomiin?

Ro niin; mastans on pian löpdettp, joka on el)kä 
sinulle itsellesikin selmä: elämän hhlopps kuulun ainoas= 
taan muutamille hermoille, mutta ei kaikille; sentähden omat 
muutamat rikkaita, joskus pien rikkaita, kuu taas toiset 
suurin osa omat köplsiä. Riutta minkätähden se on niin, 
siltä tahdon npt sinulle puhua.
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Ätkös: kaikki, mitä tl)ö (no ja saa aikaan ja kulje; 
telaan tänne kaukaisilta mailta, kuuluu m)t niille, jotka omat her; 
roja työn ylitse tahi niinkuin sitä sanotaan yhdellä sa= 
natía: herrat! Iaminkätähben? Oto fentähden, että he omista; 
raat kaiken mitä tarraitaan työtä marten. ©e, joka omis; 
taa jonknn tehtaan ja tarpeellisen käyttöpääoman, hän moi 
antaa kansan tehdä työtä päimä päimältä, aamusta mar; 
hain myöhään iltaan ja kaikki työn tulos lankee tehtaan 
omistajan hyroäksi. ©e, joka omistaa tilan, moi myöskin 
teettää työtä ja kaikki, mitä tehdään, lankee tilanomistajalle, 
siitä pois luettuna työntekijäin mähäpätöiset palkat. Die; 
tamme: että hän todella itse omistaa tilansa, ett’ei se ole suu; 
remmaksi osaksi kiinnitetty, jossa tapauksessa kiinnityksen 
omistaja taas suurimmaksi osaksi omistaa ltuot tulot ja 
monasti imee itsellensä meljen omaisuuden siitä, mikä on 
tehty korkojen muodossa.

Dyhjästä ei synny mitään, kaikki, mitä tarmitsemme 
elääksemme täytyy työllä ansaita, jostain jota ennen on 
olemassa ja sillä mitä ennen on olemassa, ©e, joka omis; 
taa semmoista, mistä ja millä moi luoda tarpeellisia ja 
hyödyllisiä esineitä, hän on sekä herra työn ylitse se tah; 
too sanoa: työn herra, joka määrää, miten ja millä ta; 
malla työtä pitää tehtämän ja miten tulee tehdä, ja myös; 
kin herra sen ylitse mitä ennen on tehty.

Armoisa lukiam, mistä se tulee, että moi löytyä yl; 
Iin kyllin kaikkea mitä elämän tarpeeksi kuuluu ja kummin; 
kin suurin osa ihmisiä kärsii puutetta, toisin sanoen, kuinka 
se käy päinsä, että kaikki mitä malmistetaan tulee ainoas; 
taan muutamien hyödyksi, jolloin toiset, juuri ne, jotka 
enemmän työtä tekemät, kärsimät kmtmimman helteen, saa
mat main pienen päimäpalkatt. ©e on juuri sentakia, että 
uitot muutamat omistamat lälies kaiken pääoman itiin henkisen 
kuin aineellisen, se tahtoo sanoa, simistyksen, rahan, tilat ja 
talot niihin kuulumme kalustoilleen ja karjoineen.

Uhitta nyt sinun, hymö litkiä, ou mälttämätöntä tie= 
tää, minkätähden se riippuu noista muutamista mcrrattain 
hartyoista henkilöistä, jos sinä ja fittititlaisefi saamat tclidä 
työtä tai ei, ja myöskin mitä ja kuinka paljon te saatte 
työtä, toisin sanoen, minkätähden itämät muutamat omat
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kiertoja sen ylitse mitä tehbään ja tultaan raastaisuubessa 
tekemään.

©e on taas sen takia, että nuot muutamat harmat omat 
omistajia, noille juuri mainitsemilleni pääomille. 9to, mutta 
ntinkätähben nuot pääomat sitten omat joutuneet ntuuta= 
mien hanoojen käsiin, se sinun myöskin tarmitsee tietää.

©en on taas sentälsben, että yhteiskunta ou perustettu 
tai oikeemutin: muutettu rajattoman mapaau kilpailun 
pohjalle, eikä ole ollut jokaiselle yhtäläinen tilaisuus saada 
yhtäläifiä aseita, kestääksensä kilpailussa eli pääomien ko= 
koomisessa»

Sljatteleppas, mitkä olisimat kilpailun tulokset, jos 
komppania opetettuja sotilaita kimäärineen ja saman raer= 
ran sotataitoa oppimattomia tpömielsiä paljaine nprkkitteen 
pantaisi kilpailemaan keskenään elämästä ja kuolemasta?

. Tuskin yksikään miimeksimainitusta jäisi hengittämään, 
kun sitä mastoin ebelliset jäisiraät miltei jokainen.

9to niin. ©auta on taita, jos elinkeinonharjoittajat,
jotkâ  oraat saaneet esim. yliopistollisen tahi ainakin kaup=
paopistoUisen siraistyksen, sanalla sanoen: oraat raarustetut
kaikilla mahboHisilla aseilla kilpailun raaralta, jos nuot pau=
naan kilpailemaan kansan kanssa, jonka siraistys, se mikä
sitä onkin, on enemmän rajoitettua ja raielä päälliseksi jos
jonkunmoisella rambambuljalla sekoitettua, kansan, jolla ei
ole oikeutta noilla pienemntilläkään aseillaan puolustautua,
niin ennenkun leikki on lopussa on ebelliset upporikkaita
j a jälkimäiset rutiköyhiä, ebelliset koneenkäyttäjiä ja jälki= 
mätset — koneita.

9!äiben raätillä on juuri sama suhbe, kun jos sinulle
ânnettaisi piikäraartinen ja hyraäteräinen raiifate ja

™ litiPn.ff ar âafeen heinikkoon jajokutoinen pantaisi tyl= 
salia sirpillä „jusfmtukkaa" sahaamaan, ©inulla olisi aina 
ruko heiniä koolla siksi, kun tuolla toisella kourallinen.

poikkeuksia tästä säännöstä kyllä saattaa olla, mutta 
ne omat stkn pieniä, etfei ne muuta itse pääasiaa.
e - ,  s00'4 i° ehken käsittää, mistä se tulee, että

kulkee rinnan suurimman riffauben kanssa ja että 
et tllie nulie, joilta puuttuu kaikki, limittämättä.
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mätkin elintarpeet, maan niille, jotka jo omat ennestään 
rikkaita.

Meistäköön työtä kuinka paljon taksansa, kaikki kuuluu' 
ja tulee yhtähymill niille, jotka omistamat pääomat Myön= 
tekijät saamat pitää hymänään sen minkä saamat tpöstään 
niiltä, ja kuinka mähäinen se on, sen kyllä tiedät.

©iiltä, että muutamat harmat omistamat pääomat ja 
niitä edellyttämät ehdot: fimistyfsen, ja lainfääiärnismallan, 
fiiuä piilee syy työmäestön heikkoon, moimme sanoa: tn= 
kalaan asemaan, maikka jokainen heistä ja heidän perheesi 
tään moisi elää hpmiu niihin sanomattoman snuriin tuloko 
siin nähden, jota ihmiset nykyään omistamat kaikille ta= 
isoille ja elämän suunnille.

Duko tuon cdelläutaiuituu epäkohdan 
poistaminen mahdollista?

Me, työmiehet olemme koloan kohtalon alaiset; mci= 
bän täytyy alistua sellaisten ihmisten tuomion alla, jotka 
elämät ulkopuolella meidän piiriämme, ihmisten, jotka ci= 
mät moi käsittää tarpeitamme, cimätkä moi asioitamme ar= 
mostella meidän näkökantamme utukaan.

Aatelilla, papilla, ponoarilla ja talonpojalla on kullan 
kilt äänimalta kltn on päätettämä hänen kohtalostaan ja 
onnestaan, luutta meillä työmiehillä — naisista puhumat̂  
takaan — ei ole santaa oikeutta, s. o. ääuimaltaa. Mei
dän mäitctääu oleman maltiollisesti lapsen asemassa s. o. 
„maltiollisesti kypsylltättöllliä", joten ci meille moi uskoa ei 
edes olllaa puolustusoikeuttakaan, ©cutähdcn nykyiset mal= 
kassa olemat katsoomat aimall luonnolliseksi ja oikclldeumlu 
kaiseksi asiaksi annostella, tuomita ja rangaista meidän ri= 
kokselnlue, päättää meidän tarpeistamme, säätää ja toimeeni 
panna kaikki ne lait, joita meidän sitten tulee totella ja 
noudattaa. He säätämät kouluja meille ja määräämät kuinka 
paljon me saamme oppia, mitä mc saamme oppia ja lni= 
hillkä tuo meidän oppiminen pitäs perustuman. Maikki mei= 
däu m eromme maltiolle ja kunnalle omat yksinomaan heti 
dän päätettämissään, salnoin kuin näiden mcrojen köyttä;



lumenkin. Sanalla sanoen: k)e menettelevät meibän sitys 
teen niinkuin ei meitä olisikaan talsi niinkuin ainakin poi=
kamtlikoiben kanssa.

Muistellessa npt juuri lakanneita vattiosäätpjen istun=
noita ja niitä keskusteluja, jotka koskivat meitä ja meibän 
kpspmpksiämnte, niin valtaa meibät väkisinkin ikävppben ja 
toivottomuuben tunne. @i niinkään sentäsfben, että ebus= 
miehet enemmäksi osaksi osottivat entisistä nurjaa mieltä 
niitä anontus= ja esitpsesfbotuksia kohtaan, jotka tuotiin esiin 
sääbpissä työväen tilan parantamiseksi, vaan enemmän juuri 
sen jokaista ajattelemaa tpömiestä loukkaaman järjestyksen 
johbostct, että juutalaisi ja muut jonnenjoutavat pikkukpsp= 
mpkset saavat etusijan kpspmpksistä jotka läheisesti koske= 
vat ei ainoastaan meitä, vaan koko maatamme ja joibenka 
ratkaisu olisi mitä tärkein tehtävä. Ios nuot sittenkin olisi 
otettu ebes pohbittavaksi, olisi se vielä mennpt mukiin — 
vaikkapa huonommillakin tuloksitta — mutta kun ne noin plen= 
katseettisesti hfttättiin tai haubattiin paperikoppaan, teki se 
metyin, työväestöön, sangen masentavan vaikutuksen, kaikki 
meibän vaivamme ja ponnistuksemme kokouksien pihoista, 
joukkoanomuksien lähettämisestä senaatiin p. m. ovat raun= 
neet tyhjiin, kohtalomme jäi kulkemaan entistä rataansa.

Tähän liiaksi nöprppttävään asemaamme nähben, tun= 
tuu siltä kuin ei vielä laukauskin aikoihin olisi toivomia 
takaan päästä nauttimaan luonnollisia oikeuksiamnte: sää= 
tärnään ja päättämään kohtalomme ratkaisusta. Räpttää 
siltä, niinkuin olisimme ainaiseksi tuomitut kantamaan tä= 
män kohtalomme painavaa iestä, etfemme koskaan voisi 
päästä vapaasti hengittämään.

Mutta „uusi päivä kaikki muuttaa voi." Sentältycn 
toivokaamme, että jo ensivaltiopäivitte kokoontuvat sää' 
bpt jalomielisemmin, kun npkpislttä, koettavat meibän har= 
tainpia ja pphimpiä toiveitamme toteuttaa, ottamatta kohta 
ensitpökseen kpspmpksemme esille ja sitten parhaansa mukaan 
ratkaista ne niin, että niistä tulisi jotain kalua, s. o. että 
ne kääntyisivät meibän asiallemme ebuksi, eikä päin vas= 
toin kuten näillä valtiopäivittä täksi käpbä, esim. äänioikeuŝ
ja asteikkokpfpmpksisfä.

Min toivokaamme! Mutta toivo ei riitä pksistään.



sillä se niinkuin toisen apukin on enemmästä päästä pettää 
mäinen, maan meidän täptpp itse jokaisen, niin miehen kuin 
naisen työskennellä toimeemme toteuttamiseksi, meidän täytyy 
rphtpä phtenä miehenä, meljelliseSsa somuSsatpöhön, taistella 
kaikki yhden ja yksi kaikkien edestä, eikä helpottaa, ennen* 
kuin olemme saarauttaneet sen päämäärän, mihin pyrimme! 
— Miten tuo päämäärä on parhaiden saamutettamissa, 
siihen antaa mastauksen työmäenyhdiStykset, joiden tarkoi* 
tukseSta tässä muuan sana:

syhdignlsteu tarkoitus
on sääntöjensä mukaan olla yhdyssiteenä työmäeStön kes
ien,. edistääkseen heidän parastaan sekä henkisessä että ai* 
neellisessa suhteessa, hankkimalla jäsenilleen simistystä ja 
maikuttamalla yleiseen mielipiteesen ja ihmisten termeesen 
järkeen, että he enemmän kun tähän asti alkaisiraat rumeta 
ymntärtäntääu työmieStä ja hänen asemaansa, että eimät 
löisi laimin antaa hänelle sitä, mitä hänelle oikeuden mu* 
kaan kuuluu s. o. riittämää toimeentuloa joka päimä, ei* 
mätkä nätkäpalkoilla ruhjoisi miestä, jonka käsimarsista hei* 
däu turroallisuuteusa ja hyminmointinsa riippuu.

Miten tuota henkistä parannusta, simistystä, yhd.
koettamat hankkia.

(Seuraamalla tamalla:
l:si, perustamalla lukusaleja, jossa jäsenillä on tilai* 

suus hankkia tietoja ammattikirjaaisuudesta, piirustuksista, 
sanoma* ja aikakauSkirjaUisuudeSta y. m.;

2:ksi, panna toimeen luentoja työraäeStölle hyödytte
fistä aineista: ................

3:ksi, esitelmäin toimeenpanemisella sekä ftmiStyttamam 
ja jalostuttamain humicu pitämisellä, soitannon laulun ja 
lausuSkelun j. n. e. kanssa malmistaa jäsenilleen mirkmtyt*
tämää ajanraiettoa joutohetkinä;

4:ksi, pauna toimeen opctuSkurSseja laskennossa kauno* 
sekä oikeenkirjoitukfeSsa, kirjanpidossa, simistysmaittcn, cfim. 
saksankielessä (Helsingissä y. m.), jotta jäsenet moiflmat 
käyttää hyödykseen heidän kirjallisuuttaan;

5:ksi, perustamalla puhuja* ja keskustelufeurola, täten



kehittääkseen jäsentensä ajattelemiSkykyä, että he moisimat 
täysin selmäSti ja johdonmukaisesti esittää asiansa kaikissa 
mahdollisissa tilaisuuksissa esim. oikeuStilaismtksiSsa — jos niin 
sattuu — suurissa kokouksissa, kuin myöskin roalmistautua 
kunnan ja maltiou asioitten käsittelen, joihin lähimmässä 
tulemaisuudeSsa tulemme ottamaan osaa;

6:ksi panna toimeen suuria, jättiSmäifiä kämelyretkiä, 
jotka omat omiansa herättämään työraäeStöSsä moimakkaita 
tunteita ja ylemää innostusta, nähdessään, miten utah= 
tama on tuo tuhansiin nousema joukkue, jonka yhteyteen on 
heillä jokaisella kunnia kuulua, jonka mapaudelt halu, oi= 
kenden ja kunniantunto on takeena työraäenasian onnella 
seSta ratkaisusta.

3Bielä on yhd. tarkoitus panna, joka kolmas muosi 
ehkä useimminkin, toimeen n. k. ,,tl)öntiesten maltiopäiraiä" 
(äöiimeksi oliraat Tampereella 1896), johon maamme kai= 
kilta kulmilta, yhdistyksistä, lähetetään edustajia mietti* 
ntään ja keskustelemaan päimän polttamimmista työraäen= 
kysymyksistä, toisin sanoen: asettamaan milkkutulia ja tien= 
miittoja Suonten työmäelle etfeimät he joutuisi har= 
häkeille, noille pinnan alla piilemille yhteiskunnan kareille, 
rientäissääu kohti ttmpautta ja oikeuttansa*

Sanalla sanoen: yhd. tarkoitus on raarustaa jäse= 
nensä kaikilla mahdollisilla henkisillä aseilla, kestääkseen pys= 
tyssä elämän ankarassa taistelussa.

Aineellista maurastnmista koettamat yhd. taas edistää 
l:ksi. perustamalla säästö= sairaŝ  ja eläkekassoja *), ra= 
minto= ja ammattiyhdistyksiä ynnä muita yhdistyksiä, jotka 
saattaamat olla omiansa edistämään työmäen toimeentuloa, 
mälittää paikansaantia työntekijöille, siten estääkseen tuonu 
moista tilapäistä työnpuutetta **) tulemasta työmiehille, 
kun eflm. usein sattuu olemaan, y. m.

sietäen, etfei työwäestö marallisuuben puutteessa wvt 
yllapttaa main. yrityksiä, koettaa yhd. toimia niin, että maltio, 
kunnat ja työnantajat etupäässä tulemat pitämääu uitbeu perusta- 
misesta ka ylläpitämisestä huolta.
cm,, +  ̂ uutetta ei tobellisuubessa kuiteukaau ole olemassa,

on)ai foMi.' i ° i§fa ei oie huonekaluja, mielä lukui- sammal omat ne perheet, joilla ei ole „omaa tupaa ja omaa lupaa"

10
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sietäen, ettei työmäeStön taloudellista toimeentuloa 
ainoastaan tain tunnissa tnoidaan pitää taattuna, foetta= 
tnat yhd. raointakkaasti maüuttaa lainlaabiutaan, työskem 
tekemällä siihen suuntaan, että työraäestö pääsisi maltiolli= 
sesti yhdenarraoiseksi yhteiskunnan muitten luokkain kanssa, 
että kansan edustuslaitos enemmän kuin tähän asti ottaisi 
tpömäeStöu raaatimuksia huomioon, käsitteleisi tarkemmin sen 
asioita ja hyraäksyisi lakeja, jotka suojeleisiraat työntekijöitä 
pääoman onliStajain ntielimaltaisuuksilta.

Riinpä on nykyaikoina yhbiStykset sekä niiben peruS= 
tama äänenkannattaja „työmies", ponteraasti koettaneet 
saada pleiStä äänestpstapaa käptäntöön, tahtomalla poiS= 
tettalnaksi kaikki ne rajoitukset jotkä estämät työraäestöä oU 
tantasta osaa kunnalliŝ  ja raaltiopäimämiesraaaleihin, kitin 
mpöskin marallisuuteen perustuman ääniasteikon kokonaan 
poistamista. yhd, tahtomat, että jokainen, „yhtä mapaatta 
kansalaisetta pitää päästä nauttimaan yhtäläisiä oikeuksia 
lain edessä", eikä tule kannattamaan tuommoista luonnot 
tomuutta, että yhdellä ou 25 jopa 100 kertaa enemmän 
oikeutta kun toisella, maikka omatkin useassa tapauksessa 
kunnan ja maltion suhteen yhden armoista niin simiStyk= 
seett kuin anstoonsakin nähden, yhdistykset eimät tule sal= 
limaan, että äänioikeutta tullaan pitämään minään pörSfri 
keinotteluna eikä puoluekurina, maan se tulee olla sinä, 
minä se ou, ttint. oikeuden suojelijana, olipa suojeltama sit=
ten heikompi tai mäkemämpi.

Niinikään on useimmassa yhd. ollut kysymyksenalari 
sena 10 tuntisen työpäimän ottaminen käytäntöön kaikissa 
teollisuuslaitoksissa, sekä maltion ja kunnan töissä.

Dyöpäimä, ollessaan järjettömän pitkä, on maikutta= 
uut ja maikuttaa masentamaSti työmäeStön sekä henkiseen 
että taloudelliseen toimeentuloon. DyömäeStö, jonka ai= 
ttoatta omaisuutena on heidän ruumiilliset mointansa, ei tule 
saatuaan milloinkaan korkoa tuosta omaisuudestaan, jo* sltä

paljon nähdään ihmisiä repaleisissa vaatteissa- hmtoin iatfinevsa j.
n. e. Gikö ole Suomessa soita ia rämeitä thllm, jotta ¡?bRtawat 
tviljcljääujä ja peilaajaansa? Työnpuutetta et ole olemassa, 
minkä puute, sen jo edellä näimme.



liiaksi kulutetaan. Heille on suolatua enemmän kun taksan 
asti tilaisuutta tätsttää raelmollisuuttaan perhettään ja sitä 
yhteiskuntaa kohtaan, jossa he oleskelemat. Däntä ei ole 
mahdollista, jos työaika on liian pitkä. ^araimmasta= 
kaau tahdosta huolimatta jäämät melmollisuudet kotoisia 
tarpeita kohtaan takapajulle ja perheenisän melmollisuudet
lyödään laimiin.

sjkäitä y. m. epäkohtia yhd. koettamat poistaa, toimia 
maila siihen suuntaan, että työpäimä lyhennettäisi 10 
tuntiseksi taikka mieläkin lyhemmäksi, aina sen luukaan, kuinka
v »* »ie l  "hymakst nähdään.

Sitten on yhd. tarkoitus saada nykyisen kilpailun ja 
työnantajan hymäu halun polkemia työpalkkoja ylenemään. 
Ia  eikä suotta, sillä onpa ne nykyään niin pinet, ett’ei 
niillä etenkin isoissa kaupungeissa pääse etusin edes 
perheetön ntieskääu, saati sitte perheellinen, hiinpä esim. 
Helsingissä yleisessä työraäenkokoukseSsa (21 päimä maa= 
liskuuta 1897) osoitettiin selmillä ja todellisuuteen perustumilla 
numeroilla, että 3 henkinen perhe (samassa kaupungissa) tar= 
mitsee mälttämättämästi 628 markkaa: yhden huoneen 
muokraan, puihin, matoon, maatetukseen, ulostekoihin, sirois= 
kyisen raälikappaleihin niinkuin sanomalehtiin, Ärjallisuu= 
teen y. m., lukuun ottamatta muutamia satunnaisia menoja, 
esim. lääkärin palkkoja, lääkkeitä j. n. e. Ia  kun tiedämme, 
että työmiesten keskimääräinen muosiansio nousee 750 
markkaan, niin jää tuosta ruokarahaksi 122 markkaa eli 
jokaista henkeä kohden 40: 75 muodessa — 11 V2 penniä 
likimäärin päimässä. Ajatella sopii mielä, että työmieSpers 
heitä löytyy 6—8 jopa 10 henkeen, joten tuo lasku, niin 
ikämältä kun se näyttääkin, näyttäisi mieläkin surke= 
ämmältä. (Sttä nuot 3 henkeä moisimat käyttää ruoka= 
rahaksi 2 markkaa päimässä s. 0. 66 2/3 penniä henkeen — 
joka ei olisi suinkaan kadehtittama — olisi työpalkkojen eh= 
dottomasä kohoutuminen ainakin puolet entisestään.

3)llä sanotusta käy selmitle, että yhdistyksien tarkoitus on: 
l:tft, että työpäimä lyhennetään maltion, kunnan sekä muissa 
teollisuuslaitoksissa lORuntiseksi tahi mieläkin lyhemmä, 
kuinka hhmäkfi nähdään;

2.ksi, alimman työpalkan määrääminen ja kokonaisuus
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dessaan korottaminen siihen määrään, että sillä moi ilman 
haitatta työmies elää;

3:kfi, työväestön valistaminen s. t. s. tietopuolisen 
sivistyksen ja käytännöllisen etevämmyyben hankkiminen 
heille;

4:ksi, (päätarkoitus) työväestön saattaminen muitten 
vallassa olevaiu kansalaisten kanssa valtiolliseen tasaar- 
voon, tehdä heistä valtiotalouden jäseniä, jotka näihin asrt 
ja vieläkin istua köuöttävät ruotuina mainitun talon ra- 
heillä, nauttien niistä muruista, jotka heidän herrainsa 
pöydiltä putoilevat.

Tämä on se päämäärä johon yhd. koettavat pyrkiä 
ja jonka saavuttaminen myöskin lienee ainoa mahdollisuus 
työväen olojen korjautumiseen. Suuri niinkuin jonkin kalt- 
san valtiollinen vapaus riippuu sen valtiollisesta itsen- 
sasäätämiSVallaSta, riippuu myöskin työväestön taloudet- 
Unen vapaus ja hyvinvointisen itsenäisyydestä, itsensä- 
säätämiSvallaSta*

(Shdot:
©htoilta tämän aatteen toteuttamiseen on, että jokai- 

nen työmies ja -nainen liittyy lujasti yhdistyksiin se on 
kannattamaan niiden toimintaa pienillä rahaavuilla (jäsen- 
maksuilla), väsymättömyyS ja alttiiksiantavaisnus jäsenten 
puolelta, työskenteleminen enemmän tosi- ja pääasioissa, 
kuin hyöriä ja pyöriä kaikenmoisten pikkuseikkain ympä- 
rillä, jotka vain ainoastaan hajoittavat ja kuluttavat voi- 
ntia ja kallista aikaa. Olen sinulle jo osoittanut ne tär- 
keintntät kohdat yh. ohjelmasta ja toivottavaa olisi, että 
siltä enemmän kun tähän asti kohdistat työsi — jos olet 
jo yhd. jäsen — noihin pariin kolmeen kysymykseen, jotka 
edellyttävät kaikki muut pikkukysymykset, olipa niitä sitten 
vaikka 100 tahi vieläkin enemmän. ©hdoiSta jos vielä 
mainitsen, itiin tahtaisiinpa liittää edellisiin: puhtaat ja 
kunniakkaat aseet.

Mitä parannuksia au jo saatu aikaan?
Cri ole kauvan vielä kulunut siitä ajasta, kuu ei 

edes vahingossakaan puhuttu esim. sanomalehdissä slta
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tbähemmält muussa ñrjallisuubessa *) työmäenaatteesta ja
seu toteuttamisesta.

Siihen aikaan työmiestä pibettiiu tuommoisena ,,li= 
hantöhfäleenä", futen eräs maukasta faarttilaifesta kyl)ä= 
ytynyt puufeppäntestari sanot mielä npfpäänfin työmäestä 
oleman, „joka on luotu ainoastaan kääntämään yhteiskuu* 
nau hhminmoininratasta."

Gttä noille „möhkäleille" olisi annettu riittämästi lei= 
pää ja muita insjimmillistä oikeuksia, joita ei=mök)käleet 
nauttimat, siitä ei ollut puhettakaan. Rykyään sitä mastoin 
on tunnustettu phbenmertaisuus — ainakin periaatteessa 
— oikeaksi ja jossakin tapauksessa ja koetettu käytännössä= 
ñu toteuttaa.

Riinikään on jo useita työmäenkysymykstä mltiben 
„päiraänpolttaraimpien" kysymysten joukossa, maikkapa saa= 
matñn osakseen mielä äitipuolen kohtelua. Riutta aika tu
lee, jolloin tuokin kohta korjautuu.

Armokas moitto on tämäftn, kun nykyään saamme 
11—10 jopa 8 tuulisesta työpäimästä saman palkan, kun 
ennen saimme 14—15 tautisesta, mieläpä mähän enem= 
mänftn, kuten tilastot omat osoittaneet.

Ia  tämä on yhbistyksien ansiota, jota sinä, meli, olet 
ehkä katsonut ylön, koska et ole liittynyt niihin jäseneksi.

2fjattefeppas, mikä olisi sinun kohtalosi nyt, jottei 
yhdistyksiä olisi mieläkin olemassa, ja jollei tuo hlUadllll; 
niinenkään jäsenistö joka niissä nykyään on olisi tehnyt 
kaikkimottamansa asiasi ebuksi. (Ssim. työpäimäsi pituus 
olisi yhä ebelleen 14 tuntinen ja keskimääräinen päimäpalk= 
kasi, joka nykyään maihettelee 250 ja 225 pennin mälillä, 
maihettelisi silloin 2 markan ja 150 pennin mälillä. Ia  
tästä olisi seuraus se, että sinä tehbessäsi työtä 14 tuntia 
patmässä, saisit tehbä 1,200 tuntia =  50 päimää pibem= 
män muoben, kun nykyään teet, jos työpäimäsi on esim. 10 
tuntinen. Ios nyt laskemme tuon ajan, 50 päimää, ra= 
hakst, niin sukeutuisi tuosta finulle mahiltkoa 100 kokonaista 
markkaa, päimäpalkkasi ollessa ainoastaan 2 markkaa. Ryt

*) Ios ei paljon nykyäänkään.



kun mielä lisäämme tuon alennuksen, 50 penniä päimää 
kohden — joka tekee nmodesfa (300 p.) 150 markkaa — 
tuohon sataan markkaan, niin nousisi sinun rauotuinen 
hämiösi (100X150) =250 markkaan.

Tämä hämiö kohtaisi ainoaltaan sinua.
Suutta ajatellaanpa, että se olisi tullut jokaisen kau= 

puniilaistyömiehen,joita nykyisen tilaston mukaan löytyy 
58,182, osaksi, niin nousisi heidän yhteinen hämiönsä 
(58,182X250 mk =14,545,500 m:kaa) 14 miljoonaan, 545 
tuhanteen ja 500 markkaan. Tämä yhdessä rouodessa. 
Ios laskemme näiden muodelt häraiön, niin saamme 
(14,545,500X5— 72,727,500 m:kaa) 72 miljoonaa, 727 
tuhatta ja 500 markkaan.

Tällä summalla — jos ei suuremmalla — lukuun 
ottamatta korkoja, jotka näiden muoden ajalla tekisimät noin 
3,500,000 paikoille, painaisi rahamallan paino raskaammin 
työmäen niskoilla, jolPei yhd. olisi kynsin hampain teris= 
tetteet sitä mastaan. Tälle mäitteelleni on yleinen mieli= 
pide, että (Suomen työmäestön asema ei ole läheskään niin 
huono kun jonkun muun maan työmäestön ja työnantajan 
merraton halu palkkoja alentamaan, mannana takeena.

Ia  tästä taas olisi seuraus mikä? Se, että olisimme 
hyraän joukon takapajutta termcydcttiscssä, fitueettisessä, hcn= 
fisessä sefä taloudcttiscssa suhteessa*

Jlun nykyään heikkontmissa olosuhteissa elämiä, työ* 
mäestöä, kuolee keuhkot ja muihin tuperielitauteihin s. o. 
ennenaikaisetta kuolematta 72 °/o*), kuolisi silloin täysi 
100%; kuu nykyään työmäestöä rangaistaan kaikemmon 
sista simeyttä loukkaamista rikoksista 20 % , rangaistaisiin 
silloin 35 > , sillä marma totuus on, että mitä ahtaammat 
olosuhteet omat, sitä lukuisammat omat simeelliset rikokset 
ja sitä suurempi muu simecllinen mäbännäisyys; kuu ny= 
kyaau 3=hcukisen perheen elatukseen moidaau käyttää 122 
markkaa, moitaisiin silloin hädin tuskin käyttää 100 mark
kaa eli likintäärin noin 9 penniä henkeä kohden päimässä, 
toisin sanoen, kun nykyään saa ehkä riittämästi suoloja lei= 
pänsä päälle, olisi silloin sekä leipänä että säryimenä aina

*) paremmissa olosuhteissa ainoastaan °/o.



väin —  teinä; kun nykyään löytyy miehiä, jotka jo osaksi 
tai kokonaan käsittävät ys)b. ja kokonaisuubeSsaan työ= 
väenaatteen arvoa 20 °/o, löytyisi siEoin kokonaista O % ; 
työväestö pnrjef)tifi ebeEeen pää toisen kainalossa, tietämättä 
millin sitä oikeen mennään ja niisiin pitäisi mentävän.

ecutta että näin ei ole toki käynyt, siitä kiittäkäämme 
työväenyhbistyksiä, jotka ovat telineet parhaansa, estääk= 
sensä jo ilmankin siuonoja oloja muuttumasta vallan sie=
täuiättömiin.

©läköön työväenysibiStykset!

Shöumeit marssi.
(Sälvellänyt O. Merikanto.

'$äy eespäin väki voimakas,
Al’ orja joukko siatpa,
Säsf aikain ole, tarmollas 
Sä särje tieltäs salpa.
Minf kuntos keksii kirvees lyö,
Se olkoon vapanben työ,
Ionf eestä poistuu sorron yö!
Ionf eestä poistuu sorron yö!

Syö käsiemme, sieneenkin,
On ylevätä työtä,
Syö tesity kourin jäntevin 
Söois poistaa siengen yötä.
Sof kunnian ei sialu vaan 
Saa meitä työsjön, toimintaan,
Mntt’ myöskin onni synnyin maan, 
Sttutf myöskin onni synnyin maan.

- ' Su  o kko.


